
RAJD  HUFCA  GDAŃSK-  ŚRÓDMIEŚCIE
„BEZDROŻA”
POD PATRONATEM
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

     W Roku Alfa Liczmańskiego, Hufiec Gdańsk- Śródmieście Chorągwi
Gdańskiej ZHP organizuje w dniach: 20- 22 marca Rajd Bezdroża, który
odbędzie  się  w Gimnazjum im.  Kazimierza  Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich. Program rajdu obejmuje: udział drużyn w uroczystych apelach
w  Granicznej  Wsi  i  na  Zaspie,  współzawodnictwo  patroli  w  grach
terenowych  tematycznie  związanych  z  patronem  Hufca,  ognisko  oraz
niespodzianki.
Organizatorzy  zapraszają  drużyny  harcerskie  i  starszoharcerskie.
Przewidywana  ilość  uczestników:  200  harcerzy.  Zgłoszenia  na  adres:
…..............  od 03.03.2015 r do 15.03. 2015 r.

e-mail 11 GDSH

Regulamin rajdu:

DRUŻYNA RAJDOWA MUSI POSIADAĆ:
•Ubezpieczenie NNW na czas rajdu- opłacone składki za pierwszy kwartał
bieżącego roku.
•Pełnoletniego opiekuna- 1 osoba na 15 nieletnich. Gdy zgłoszona grupa
liczy  co  najmniej  10 uczestników opiekun jest  zwolniony  z  wniesienia



wpisowego na rajd.
•Dowód  wpłaty  wpisowego  w  wysokości  37  złotych  za  każdego
uczestnika  na  konto  Organizatora.  W  treści  dowodu  proszę  podać:
„Bezdroża- 2015”, nazwa jednostki, liczba uczestników rajdu.  
 
ORGANIZATOR W RAMACH WPISOWEGO ZAPEWNIA:
•Nocleg w warunkach turystycznych na podłodze szkoły.
•Obiad w sobotnie popołudnie.
•Gorącą herbatę do każdego posiłku oraz soki lub wodę do picia.
•Ciekawy i atrakcyjny program.
•Dyplomy  uczestnictwa  dla  każdej  ekipy  oraz  nagrody  dla  najlepszych
drużyn.
•Plakietkę rajdu.
UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
•Przestrzegania Prawa Harcerskiego.
•Posiadania  turystycznego  ekwipunku  i  zmiennego  obuwia  na  terenie
szkoły.  
•Opłacenia w terminie do 16 marca wpisowego na konto Organizatora.
Chorągiew Gdańska ZHP Hufiec: Gdańsk- Śródmieście
ul. Za Murami 2-10;  nr konta:     20 2030 0045 1110 0000 0330 7930
•Przybycie  na  rajd  z  otwartą  sprawnością  Alfa  (proszę  ją  niezwłocznie
otworzyć osobom, które do tej pory tego nie zrobiły).
•Wykonania zadań przedrajdowych:
1.Karta do kroniki.
2.Nauka piosenki: „My od Alfa”.
3.Na stronie Hufca pojawi się quiz z miejscami. Do zamieszczonych zdjęć
lub ilustracji należy dodać opis, który wytłumaczy ich związek z Alfem
Liczmańskim lub Harcerstwem w Wolnym Mieście Gdańsku.

POZOSTAŁE SPRAWY:
•W spornych sprawach rozstrzyga komendant rajdu.
•W  przypadku  nieodpowiedniego  zachowania  drużyny  podczas  rajdu
Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia ekipy bez zwrotu nawet
części wpisowego.
•W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na udział w rajdzie decyduje
kolejność zgłoszeń.
•W przypadku  rezygnacji  z  rajdu  i  nie  poinformowanie  o  tym  fakcie
organizatorów na  cztery  dni  przed  rozpoczęciem imprezy  wpisowe  nie



będzie zwracane.

Trąbki Wielkie 03.03.2015 r

Komendant rajdu: Drużyny sztabowe:

pwd. Arkadiusz Buczek 11 GDSH i 12 GWSH z Trąbek Wielkich


